
 

 

 پزشکی دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 

 مخاطبان: دانشجویان پزشکی           تخصصیعنوان درس :   سلول  و بافت شناسی 

 شنبهواحد تئوری(          ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 2واحد :  ) تعداد

       (   95-96اول ، نیمسال  21  -22، ساعت  شنبهیکزمان ارائه درس: )روز 

      واحد ( 2واحد( دکتر محسن ژاله  ) 2مدرس: دکتر ستاره جوانمردی )

 سلول و بافت شناسی عمومیدرس پیش نیاز:  

 

  :ورههدف کلی د

 بافت های بدنساختمان میکروسکوپی  آشنایی با ساختار سلول و 

 

 اهداف کلی جلسات )جهت هر جلسه یک هدف(:

 گردش خون آشنایی با بافت خون، خونسازی و -

 بافتی سیستم تنفسیآشنایی با ساختار  -

 بافت سیستم ایمنیآشنایی با   -

 سیستم گوارشآشنایی با بافت  -

 ساختار بافتی کبد و پانکراسآشنایی با  -

 پوست و ضمائم پوستآشنایی با بافت  -

 سیستم ادراریآشنایی با بافت  -

 آشنایی با بافت دستگاه تناسلی مرد و زن -

 یی با ساختار بافتی غدد درون ریزآشنا -

 آشنایی با بافت چشم و گوش -

 

  :جلسه اول هدف کلی -

 آشنایی با بافت دستگاه گردش خون )بافت قلب و عروق خونی و لنفی(

 

 

  :جلسه اول اهداف ویژه

)شییریان هیا ، وریییدها، مییویر  هییا و  بررسیی اجییزا و سییاختمان میکروسیکوپی عییروق خییونی    -

بررسیی اهمییت    -بررسی بافتی سیسیتم هیدایتی قلیب    -نایی با بافت سازنده قلبآش -عروق لنفاوی

 آشنایی با ریسک فاکتورها ی تاثیر گذار بر بافتهای قلبی عروقی -بالینی بافت قلب و عروق 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

شریان ها و وریدهای  میکروسکوپی ساختار  -ساختمان کلی رگهای خونی را شرح دهد -

انواع مویرگهای  -ساختار بافتی مویرگهای خونی را بیان کند جزئیات -را توضیح دهد مختلف

 –در مورد تغییرات سنی شریان ها توضیح دهد  -خونی، جایگاه و عملکرد آنها را توضیح دهد

انواع سیستم پورت ، جایگاه و اهمیت بالینی آن را شرح  -وریدی را شرح دهد -ارتباط شریانی



فهوم،ساختمان و عملکرد م  -قلب و الیه های تشکیل دهنده آن توضیح دهددر مورد  -دهد

ساختار  -بیماریهای مرتبط با بافتهای قلبی عروقی ر ابنویسد -دستگاه هدایتی قلب را بیان کند

 بافتی رگهای لنفی و نحوه تشکیل لنف را بیان کند.

 هدف کلی جلسه دوم: 

 آشنایی با بافت همبند تخصصی خون-

 ویژه جلسه دوم: اهداف 

بررسیی عملکیرد سیلول     –بررسی اجزاء سازنده خون شامل پالسما و انیواع سیلول هیای خیونی     

  -آشنایی با چند بیماری خیونی ناشیی از ن یر در رونید تکامیل سیلول هیای خیونی         –های خونی 

 بررسی مراحل انع اد خونی و سلول های درگیر در این فرایند

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

انواع  و ویژگیهای سیلولهای خیونی را    -فهوم ، اهمیت و عملکرد سلولهای خونی را بیان کند. م

 - اصیالالحات مربیوط بیه بافیت خیون را تعرییف کنید       اجیزای خیون را نیام ببیرد.      -توضیح دهد. 

با تاکیید بیر    ساختمان و شکل لکوسیتها را -اختالالت مورفولوژیک سلولهای خونی را بشناسد. 

مراحیل کنتیرل خیونریزی توسیط      -توضیح دهد. ساختمان پالکیت را توضییح دهید.     اعملکرد آنه

 پالکتها را بداند. 

 :  سومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با فرایند تکامل سلول های خونی  -

 :  سوم اهداف ویژه جلسه  

آشینایی بیا بافیت     -آشنایی با روند بلوغ سلول های خیونی  -آشنایی با سلول های بنیادی خونساز -

 آشنایی با بیماریهای مرتبط با روند خونسازی -های خونسازاز دوره جنینی تا بلوغ

  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

بیماریهییای مییرتبط بییا بافتهییای  خییونی و ریسییک      -بلییوغ انییواع سییلولهای خییونی را شییرح دهیید.   

ز مغیی  -فاکتورهییا ی تییاثیر گییذار بییر آن بخصییون سییرطان خییون را در جامعییه تبیییین نماییید.         

خونسیازی و   -استخوان و سایر ارگانهای دخیل در خونساز از بدو جنینی تا تولید را شیرح دهید.   

فاکتور های موثر در روند خونسازی را نام  -تنظیم فرایند پیجیده خونسازی را بدفت تببین نماید

 اهمیت سلولهای بنیادی و ن ش درمانی انها را بداند.  - ببرد

 

 هدف کلی جلسه چهارم:

 ایی با مفهوم و عملکرد سیستم ایمنیآشن -

 

 اهداف ویژه جلسه چهارم :

آشنایی با انیواع   -آشنایی با انواع اصلي واكنشهاي ایمني -آشنایی با مفهوم آنتی بادی آنتی ژن  -

  -آشنایی با سلول های عرضه کننده آنتی ژن ها  -لنفوسیت ها و عملکرد آنها

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

ویژگیهای سلول  انواع آنتي بادیها  را شرح دهد . -لي واكنشهاي ایمني را شرح دهدانواع اص

در  -ویژگیهای سلول لنفوسیت را شرح داده و انواع آن را نام ببرد -های فاگوسیت را بیان کند

سلولهاي ارائه كننده آنتي ژن ودندروتیك را  -مورد مراحل تکامل لنفوسیت ها توضیح دهد

( Transplantationپیوند ) -وم خودایمنی وعوارض ناشی ازآن را شرح دهدهمف-دهید توضیح

 را تعریف و انواع آن را نام ببرد 

 اندامهاي لنفوئید اولیه و محیالي را شرح دهد



 :پنجمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با بافت های لنفاوی -

 : پنجماهداف ویژه جلسه 

ررسی ن ش تیموس در تکامل سلول های ب -بررسی ساختار بافتی و عملکرد ع ده های لنفاوی -

بررسی اهمیت بالینی   -بررسی ساختار بافتی لوزه ها –آشنایی با بافت لنفاوی طحال  -لنفوسیت

 آشنایی با چند بیماری ناشی از اختالل عملکرد سیستم ایمنی -بافت های لنفاوی

 در پایان دانشجو قادر باشد:

ساختمان میكروسكوپیك غده   -را شرح دهد  تیموس وعملکرد آن ساختمان میكروسكوپیك -

را توضیح MALT -در مورد گردش خون ع ده های لنفاوی توضیح دهد–لنفاوي را شرح دهد 

ساختمان بافتي انواع  -را شرح دهد.و گردش خون آن  ساختمان میکروسکوپی طحال  -دهد.

 در مورد اهمیت بالینی این بافت ها توضیح دهد -لوزه ها را شرح دهد

 

 

 :   ششم هدف کلی جلسه 

 آشنایی با ساختار بافتی سیستم تنفسی -

 :  ششم اهداف ویژه جلسه 

-بررسی ویژگیهای بافتی سد خونی –آشنایی با مفهوم وعملکرد  بخشهای مختلف دستگاه تنفس 

بررسی ن ش  –آشنایی با  ویژگیهای سلولی سلولهای خانه های ششی  -هوائی و اجزای آنها

خصون دخانیات در ناراحتیهای ریوی و بروز سرطان ریه .آالینده ها ،ب  

 اهداف ویژه جلسه  ششم : 

 عمل بخش هدایتي دستگاه تنفس را شرح دهد  -اجزا دو بخش اصلي دستگاه تنفس را نام ببرد -

انواع سلولهاي اپي تلیوم تنفسي را شرح  -ساختمان بافتي سینوس هاي پارانازال را شرح دهد  -

 ظتي در دستگاه تنفسي همرا با عوامل ایجاد كننده آن شرح داده ..شیب غل -دهد 

مخاط حنجره را در قسمت هاي   -سیكل بیني همراه با عوامل مرتبط با آن را شرح دهد -

 ساختمان بخش هاي مختلف تنفسي دستگاه تنفس را م ایسه كند -ه كندسمختلف آن م ای

 در آلوئول شرح دهد . ترمیم  -انواع سلولهاي آلوئولي را توضیخ دهد

 

 هدف کلی جلسه  هفتم و هشتم: 

 بررسی ساختار بافتی دستگاه گوارش -

 اهداف ویژه جلسه هفتم و هشتم: 

 -آشینایی بیا نحیوه تکامیل دنیدان هیا       –آشنایی با ساختار بافتی  دهان و دنیدان و اهمییت بیالینی آن    

آشینایی   -واع جوانه های چشاییبررسی و م ایسه ان -بررسی مورفولوژی و ساختار بافتی زبان

بررسی و مالالعه سلول های تشکیل دهنده غدد معیدی   -با ساختار عمومی بافتی دستگاه گوارش

آشینایی بیا سیاختار بیافتی قسیمت هیای مختلیف روده بارییک و          -و عملکرد هیک از این سلول ها

میاری مربیوط بیه    بررسی و درک اهمیت بالینی بافت شناسی روده هاو آشنایی با چنید بی  -بزر 

 اختالل بافتی این ناحیه

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

ساختمان زبان راهمراه با انیواع پیالهیاي آن را شیرح     -ساختمان كلي لوله گوارش را شرح دهد

زائیییده تیییومز  -سیییاختمان دنیییدان را شیییرح دهییید   -مراحیییل تشیییكیل دنیییدان را فهرسیییت كنییید  -دهییید

انواع پرده هاي مرطوب وسیروزي را نیام    -را شرح دهد منشورهاي میاني و رباط درو دنداني 

 رودهنیواع  ا -انواع غیدد معیده را شیرح دهید     -طب ه مخاطي در مري و معده را م ایسه كند -ببرد

 -تفاوت ساختمان بخش هاي روده كوچك و بزر  را شیرح دهید   -اي غددكاستریك را شرح دهد



سیاختمان   -ا از نظیر سیلولي م ایسیه كنید    انیواع غیدد بزاقیي ر    -ساختمان آپانیدیس را توضییح دهید   

 بافتي غدد بزاقي را شرح دهد.

 

 هدف کلی جلسه  نهم:

 آشنایی با ساختار بافتی کبد و پانکراس -

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 -ساختار بافتی بخش برون ریز و درون ریز کبد و عملکرد هر یک از سلول هیای آن آشنایی با 

آشینایی بیا عیروق خیونی و سیسیتم       -و اهمییت بیالینی آن  بررسی بیافتی کبید و مجیاری صیفراوی     

بررسیی چنید بیمیاری در رابالیه بیا        -آشنایی با ساختار بیافتی کیسیه صیفرا    -پورت در داخل کبد

 اختالل در عملکرد سلول های کبد و پانکراس

 در پایان دانشجو قادر باشد:

نس را نام برده عمل آنهارا  انواع سلولهاي جزایرالنگرها -ساختمان بافتي پانكراس را شرح دهد

را  Itoو سلولهاي  Dissسلولهاي كوپفرفضاي  -انواع لوبولهاي كبدي را شرح دهد -شرح دهد 

در مورد ساختار بافتی مجاری صفراوی و کیسه صفرا  -ترمیم در كبد راشرح دهد -تعریف كند

 توضیح دهد.

 

 :  دهمهدف کلی جلسه 

 بررسی ساختار بافت پوست -

 : دهم ه جلسه اهداف ویژ

بررسییی تغییییرات  -سییاختمان کلییی بافییت پوسییت )الیییه هییای اپیییدرم، درم و هی ییودرم(  آشیینایی بییا 

  -آشنایی با فرایند شاخی شدن و تیره شدن رنگ پوست -سلولی الیه های اپیدرم

 در پایان دانشجو قادر باشد:

کیل دهنده آن ، با در مورد  اپیدرم و الیه های تش -ویژگیهای کلی بافت پوست را شرح دهد

تغییرات تینوسیت ها ازعمق به  -تاکید بر ویژگیهای سلولی هر یک از الیه های آن توضیح دهد

ساختار بافتی درم و هی ودرم را شرح داده و در مورد تفاوت های سه الیه  -م ایسه کندسالح 

 اپیدرم،هی ودرم و درم توضیح دهد.

 

 هدف کلی جلسه  یازدهم: 

 آشنایی با ویژگیهای بافتی ضمائم پوست -

 اهداف ویژه جلسه یازدهم : 

بررسیی سیاختار سیلولی فولیکیول میو و اهمییت        -آشنایی با ساختاربافتی مو و چرخیه رشید میو    -

بررسیی عملکیرد غیدد چربیی ، عیرق مسیائل        -آشنایی با سیاختمان انیواع غیدد پوسیتی     -بالینی ان

 با بافت پستان و پاتولوژی بیماریهای پستانآشنایی  -بالینی مربوط به این غدد

 در پایان دانشجو قادر باشد:

ساختمان و  -انواع غددپوستي را نام ببرد -ساختار ساقه مو و چرخه رشد مو را توضیح دهد

انواع سلولهاي موجود در غدد عرق را همراه  -چربي را شرح دهد نحوه تراوش موادر در غدد

  -ن را شرح دهدآناخن و ویژگیهای  مورفولوژیکی  و ساختاری  –با عملكرد شان توضیح دهد 

 

 :  دهمدوازهدف کلی جلسه 

 بررسی ساختار بافتی سیستم ادراری

 :  دهمدواز اهداف ویژه جلسه

بررسیی سییاختمان سیلولی قسییمت هیای مختلییف      -بررسیی سییاختار بیافتی کلیییه ) قشیر و مییدوال (    

بررسییی سییاختارو  -ادراری و اهمیییت بییالینی آن -آشیینایی بییا سییاختار بییافتی سییدخونی -گلییومرول



 مثانه و پیشابراه  -تغییرات بافتی حالب

 در پایان دانشجو قادر باشد:

ادراري را توضیح  –سد خوني ساختار سلولی  –كلیه را شرح دهد  و مدوالی ساختمان قشر -

عمل دستگاه جنب  اجزا و -را م ایسه كند  لوله های پیچیده دور و نزدیکساختمان بافتي  -دهد

 گردش خون كلیه را شرح دهد . -گلومرولي را شرح دهد

 

 : زدهمسی هدف کلی جلسه

 بررسی ساختار بافتی دستگاه تناسلی مرد -

 :  زدهمسیاهداف ویژه جلسه 

بررسیی مراحیل سیاخت و     -بافت سیستم تناسلی شیامل بیضیه، مجیاری و غیدد ترشیحی     آشنایی با 

بررسی بیماریها و علل  -اصلی بیضه با تاکید بر عملکرد آنها بررسی سلول های -تکامل اس رم

آشنایی با ترکیبات سازنده میای  منیی    –ناباروری مردانه با تاکید بر اختالل بافتی در این سیستم 

 و اهمیت بالینی آن

 در پایان دانشجو قادر باشد:

اسیی ر  مراحییل  تغییییرات سییلولی  -قسییمت هییای مختلییف دسییتگاه تولییید مثییل مییرد را نییام ببییرد        -

عمیل سیلولهاي    -ساختمان بافت شناسي بیضه را شرح دهید   -را نام ببرد ماتوژترواس رمیوژیس

غیدد   - سیاختمان بیافتي مجیراي دسیتگاه تولیید مثیل میذكر را م ایسیه كنید          -سرتولي راشیرح دهید   

لول ساختار بافتی پروستات را بیا تاکیید بیر عملکیرد سی      –فرعي دستگاه تناسي مذكر را نام ببرد 

در میورد ترکیبیات میای      –ساختمان بافتي آلت تناسلي مرد را شیرح دهید     -های آن توضیح دهد

 اهمیت بالینی این سیستم و علل ناباروری را بیان کند. -منی توضیح دهد

 

 : چهاردهم هدف کلی جلسه 

 بررسی ساختار بافتی دستگاه تناسلی زن -

 : چهاردهماهداف ویژه جلسه  

 -مراحیل رشید و تکامیل تخمیک و تخمیک گیذاری      آشینایی بیا    -بیافتی تخمیدان  بررسی ساختمان  -

آشینایی بیا بافیت طبیعیی رحیم و تغیییرات        -لولیه هیای رحیم و تغیییرات آن    بررسی سیاختار بیافتی   

  -بررسی ساختار بافتی طبیعی پستان -اندومتر در طول سیکل ماهیانه

 اریهای مربوطهآشنایی با اهمیت بالینی بافت سیستم ژنیتال و بررسی بیم -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

آترزي فولیكولي را   -انواع فكیولهاي تخمداني راشرح دهد -ساختمان تخمدان را شرح دهد

ساختمان  -ساختمان لوله فالوپ را شرح دهد   -جسم زرد و سفید را توضیح دهد -توضیح دهد 

تغییرات  -اعدگي شرح دهدتغییرات آندومتر را طي چرخه ق -دیواره رحم را توضیح دهد

ساختمان بافت شناسي   -انواع دسیدوآ نام برده شرح دهد -اندومتررا در طي حاملگي شرح دهد

حاملگي وزمان شیر دهي و پس از  –پستان را در مراحل مختلف قبل از بلوغ در خالل بلوغ 

 ساختار شیر و مکانیسم ترشح شیر را توضیح دهد. -یائسگي را م ایسه كند

 

  :  و شانزدهم پانزدهم کلی جلسه  هدف

 غدد درون ریز آشنایی با ساختار بافتی - 

     

   : پانزدهم و شانزدهماهداف ویژه جلسه  

و  بییررس سییاختار بییافتی  -بررسییی انییواع غییدد از نظییر عملکییرد -آشیینایی بییا نحییوه ترشییح غییدد -

ی با تاکید بر اهمییت بیالینی   غدد هی وفیز ، تیروئید، پاراتیروئید و غدد فوق کلیوعملکرد سلولی 

 بررسی تغییرات غدد در شرایط تغییرات سنی و پاتولوژیک -آن



    در پایان دانشجو قادر باشد:

انواع   -گردش خون ه یوفیز را توضیح دهد  -روش هاي مختلف ترشح مواد را شرح دهد 

بخش هورمونهاي  -یستال هی وفیز را همراه با عمل آنها شرح دهد دسلولهاي بخش 

اجسام هرنیگ ، اجسام آمیالسه  و   -نوروهی وفیز همراه با سلولهاي ترشح كننده آن شرح دهد 

بخشهاي میكروسكوپیك آدرنال را از نظر ساختمان و عملكرد   -اجسام هاسال را توضیح دهد

ساختمان و   -انواع ترشحات بخش هاي مختلف قشرو مروالي آدرنال را شرح دهد -شرح دهد

  -تفاوت ساختماني تیروئید فعال و غیر فعال را م ایسه كند  -ي آدرنال را شرح دهدوالدترشح م

انواع سلولهاي پارا تیروئید را همراه  -ساختمان سلولهاي پوشش فولیكول تیروئید را شرح دهد

 –شن مغزي  -ساختمان و عمل غده اپي فیز را شرح دهد  -با عملكرد در آنها را توضیح دهد

ن ش غده پی  -افیني اجسام كرومافیني یا پاراگانگلیون سم اتیك را تعریف كندسلولهاي كروم

 نئال در تنظیم ریتم شبانه روزی را شرح دهد.

 

 :  هفدهمهدف کلی جلسه 

 بررسی ساختمان بافتی چشم

   : هفدهماهداف ویژه جلسه  

ا سیاختار قرنییه و   آشینایی بی   -آشنایی با بافت الییه هیای تشیکیل دهنیده چشیم و اهمییت بیالینی آن        -

بررسی چند بیماری مرتبط  –بررسی ساختار غدد چشم )غده اشکی و غدد پلک(  -عدسی چشم 

 با تغییرات بافتی چشم

  در پایان دانشجو قادر باشد:
اجزا هركدام   -اتاقك هاي چشم را همراه با محتویات آن شرح دهد - الیه هاي چشم را نام ببرد -

شبكیه  اندام سلولهاي   -شكل شماتیك چشم را رسم كند -ح دهد را از الیه هاي چشم را شر

 -انواع غدد پلك چشم را نام ببرد -هیستوفیزیولوژي شبكیه را توضیح دهد -نوري را نام ببرد

 دستگاه اشكي را شرح دهد. -ساختمان بافت شناسي ملتحمه را شرح دهد 

 

 هدف کلی جلسه هجدهم : 

 بررسی ساختمان بافتی گوش

 ویژه جلسه  هجدهم :   اهداف
آشینایی بیا جزئییات سیلول هیای مربیوط بیه شینوایی و          -بررسی بافت قسیمت هیای مختلیف گیوش    

 بررسی ساختار بافتی پرده صماخ و اهمیت بالینی آن -تعادل

  در پایان دانشجو قادر باشد:
ساختمان مجراي   -ساختمان الله گوش را شرح دهد   -قسمتهاي مختلف گوش را نام ببرد

ساختمان گوش میاني را شرح  -ساختمان پرده ضماخ را توضیح دهد -شنوایي را توضیح دهد

 .هیستوفیزیولوژي گوش داخلي را شرح دهد -ساختمان گوش داخلي را شرح دهد -دهد

 

 

 منابع اصلي : 

 بافت شناسی پایه جان کوئیرا ، بافت شناسی دکتر سلیمانی راد   

 پرسش و پاسخ کالسی  ،سخنرانی، ترسیم شکل روش تدریس:

 

 وسایل آموزشی: 
 ـ وایت برد ، ماژیک

 از طریق رایانه و ویدیوپروژکتور در کالس،  power pointـ نمایش 

 عالقمنیدان  بیه  نیز مختلف بافت شناسی اطلسهاي   CDرایانه و طریق از دانشجو خودآموزي -



 .میشود پیشنهاد

 

 آزمون سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ  )بر حسب درصد(سهم از نمره کل  نمره      آزمونروش  

 /////////// ////////// %25 5 کوئیز

آزمیییییون مییییییان 

 دوره

5 25%   

آزمییییون پایییییان  

 ترم

21 51%   

 

 و انتظارات از دانشجو:کالس م ررات 

 حضور  منظم دانشجو درکالس 

 شركت فعال  و عالقه مندی دانشجو در یادگیری مالالب در کالس درس -

 ادگی برای پاسخ دادن به سواالت مباحث جلسه قبلیآم -

 چگونگی انجام تکالیف محوله -

 شرکت در امتحان میان ترم -

 شرکت در امتحان پایان ترم -

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:     نام و امضای مدیر گروه:      نام و امضای مسئول

 

 رسال:                         تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ ا

 

 



 

 عمومی ) تئوری( بافت شناسی  جدول زمانبندی درس

 21-21یکشنبه  روز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر محسن ژاله دستگاه گردش خونبافت آشنایی با  21/6/99 2

2 22/6/99 

 

 آشنایی با بافت همبند تخصصی خون

 

 دکتر محسن ژاله

3 3/2/99 

 

 دکتر محسن ژاله    آشنایی با فرایند تکامل سلول های خونی

4 21/2/99 

 

 دکتر ستاره جوانمردی  )کوئیز(دستگاه ایمنی 

9 22/2/99 

 

 دکتر ستاره جوانمردی   دستگاه ایمنی

6 24/2/99 

 

 جوانمردی دکتر ستاره دستگاه تنفس    

2 2/8/99 

 

 دکتر ستاره جوانمردی )کوئیز(دستگاه گوارش

8 8/8/99 

 

 دکتر ستاره جوانمردی  دستگاه گوارش

9 29/8/99 

 

 دکتر ستاره جوانمردی  کبد و پانکراس

21 22/8/99 

 

 )کوئیز( پوست

 

 دکتر ستاره جوانمردی

22 29/8/99 

 

 دکتر ستاره جوانمردی ضمائم پوست

 دکتر ستاره جوانمردی  )آزمون میان ترم( ستگاه ادرارید 6/9/99 22

23 23/9/99 

 

 دستگاه تناسلی مرد

 

 دکتر محسن ژاله



24 21/9/99 

 

 دکتر محسن ژاله دستگاه تناسلی زن

تعالیلی  22/9/99 29

رسمی هماهنگی 

 برای جبرانی

 دکتر محسن ژاله )کوئیز(غدد درون ریز

26 4/21/99 

 

 ن ژالهدکتر محس غدد درون ریز

22 22/21/99 

 

 دکتر محسن ژاله چشم

 دکتر محسن ژاله گوش جبرانی 28

 


